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يف معرفة استنباط الفوائد جنعل  وهللا احلمد باألمس قلنا: إنه بناًء على تقدمكم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

   ذلك إليكم.

  يستفاد من هذه اآلية ؟ يما الذ))  ُأولَِئَك الِذيَن َلُهْم ُسوُء اْلَعَذاِب َوُهْم ِفي اْآلِخَرِة ُهُم اْألَْخَسُرونَ ((  فأوًال:

  أول كلها من الطالب:

  كلها؟ ال ال ناقشتكم أمس ،وأخذنا الفوائد قلنا خاص باملؤمنني...وأنه كلما زاد اإلميان  الشيخ:

  الفوائد  الطالب:

طيب اذن نبدأ من أول، متأكد أننا ..نبدأ من... وإذا أردمت نبدأ من ... مايف مانع...الوقت يروح أجل  الشيخ:

  عندي نأخذ فوائدها اذن نأخذ على عجل.

يال اهللا  يال أعطين الفائدة عبد ]1))[النمل:تِْلَك آيَاُت اْلُقْرآِن وَِكَتاٍب ُمِبيٍن  ((يستفاد من قوله تعاىل:  أوال  

  يا إبراهيم؟

القرآن آية وعالمة على  أن.... ]1))[النمل:تِْلَك آيَاُت اْلُقْرآِن  ((أن هذه اآليات هي القرآن الكرمي،  :الطالب

  عليه وسلم . صدق النيب صلى اهللا

  هذا واحد. أن القرآن آية؛ ملا تضمنه من األخبار الصادقة واألحكام العادلة ... إىل آخره. الشيخ:

  الفائدة الثانية يا محد!

   ........أن القرآن  :الطالب

  لقوله الشيخ:

  ))تِْلَك آيَاُت  ((

  : أن القرآن مكتوب سابقاً والحقاً.يا صاحل طيب. الثالثة الشيخ:

  بعض اآليات. ....فيه هدى  ....بعض اآليات  ذكر :بالطال

  .....ال.  الشيخ:

  مبني أن القرآن بّنيٌ لنفسه مبني لغريه. :الطالب

  أو يف بعض األشياء؟ عموما الشيخ:

  يف بعضها. :الطالب

  هاه؟ الشيخ:

  مبني كلمة مبني يف هذا يف آية مبني أنه ... :الطالب
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  يف كل األشياء أو يف بعض األشياء؟ ويش تقول يا أمحد؟ هو مبني الشيخ:

  .... :الطالب

  هو مبني يف كل شيء أو يف بعض األشياء؟ الشيخ:

  ...عام  :الطالب

  ؟صاحل عام؟ طيب هل فيه آية صرحية يف هذا املوضوع الشيخ:

  آية صرحية يف ذلك؟ :الطالب

  نعم. بأن القرآن مبني لكل شيء.. حممد. الشيخ:

َيانًا ِلُكل َشْيٍء َونـَزْلَنا عَ  (( :الطالب   .]89))[النحل:َلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ

َيانًا ِلُكل َشْيٍء  (( الشيخ:   .]89))[النحل:َونـَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ

 ]1))[النمل:وَِكَتاٍب ُمِبيٍن  طيب. يستفاد أيضاً من اآلية: أن القرآن ال خيرج عن كونه قرآناً ولو كتب؛ لقوله: ((

وال يكون آية إال إذا   ]1))[النمل:آيَاُت اْلُقْرآِن  ((كالم اهللا سواٌء قرئ أو كتب، وذلك مفهوٌم من قوله: فهو  

  كان من كالم اهللا.

  يستفاد منها يا علي؟ ]2))[النمل:ُهًدى َوُبْشَرى ِلْلُمْؤِمِنيَن  ((

  دياً للناس.املعىن أن القرآن ها ....أن القرآن هدى أي: هادياً يعين: يهدي  :الطالب

  نعم.  الشيخ:

  ....املؤمن خبري  ...كذلك أن يف هذا الكتاب ما يبّشر يعين: ما و  ]2))[النمل:َوُبْشَرى ِلْلُمْؤِمِنيَن  (( :الطالب

  يوسف؟ ويش قالميكن يف نفسك لكن ما عرفت تعّرب عنه. الشيخ:

  ...يتعلق ... : الطالب

  ]2))[النمل:ى ِلْلُمْؤِمِنيَن ُهًدى َوُبْشرَ  ((ويش يستفاد من آية  الشيخ:

  للمؤمنني.أن القرآن هدًى  :الطالب

َشْهُر َرَمَضاَن الِذي  ((يعين: ما يهتدي إليه إال املؤمنني.طيب. كيف جتمع بني هذا وبني قوله تعاىل:  الشيخ:
  ؟]185البقرة:))[اْلُهَدى َواْلُفْرقَاِن  أُنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ِللناِس َوبـَيـَناٍت ِمنَ 

  املراد بالناس املؤمنني. :الطالب

  املراد به املؤمنون؟ هذا ميكن كما يقول.احتمال آخر؟ الشيخ:

  أن اآلية قيدت هذا. :الطالب



 3

  اآلية أخص؟ الشيخ:

  أخص. :الطالب

  طيب. وأنت يا أمحد؟أحد عنده جواب غري هذا؟ الشيخ:

  ....أن القرآن للناس عام  :الطالب

هدى للناس املراد باهلداية هنا داللة هداية اإلرشاد، كل الناس يسرتشدون به لو شاءوا. يعين: أن يقال  الشيخ:

  ....معناه أن ما فيه نقص يف داللته، لكن هداية التوفيق للمؤمنني.. خاصة باملؤمنني.كّمل 

  ..... :الطالب

  .]2))[النمل:ُهًدى َوُبْشَرى ِلْلُمْؤِمِنيَن  ((من اآلية  الشيخ:

  .... :بالطال

  أنه بشرى للمؤمنني بأي شيء؟ الشيخ:

  ......جلنة با :الطالب

  جلنة وبس؟با الشيخ:

  ....عند اهللا سبحانه وتعاىل  .... :الطالب

  مصطفى؟ الشيخ:

  .بشرى... :الطالب

  لكن بشرى للمؤمنني بأي شيء.. فيها أن القرآن بشارة للمؤمنني بأي شيء؟ الشيخ:

  اهللا عز وجل عليهم باخلري. .... أي بالنصربشرى يف الدنيا  ]2))[النمل: ُهًدى َوُبْشَرى (( :الطالب

  بشرى يف الدنيا بالنصر، ويف اآلخرة؟ الشيخ:

  ويف اآلخرة باجلنة ورضا اهللا عز وجل. :الطالب

  مبا أعد هلم من الثواب. الشيخ:

  عبد اهللا على أنه بشارة باألمرين؟يا  طيب. ما هو الدليل

  ..... :الطالب

  نعم ما هو الدليل؛ ألن املفّسر خّصه ببشارة اآلخرة. خ:الشي

  ..... :الطالب

  آدم تأخذ سؤال؟ يال  ما لك رأي، تصّفح ما جرى يعين عدة مرات. الشيخ:
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  ما يستفاد منها؟ ]3))[النمل:الِذيَن يُِقيُموَن الصالَة َويـُْؤتُوَن الزَكاَة َوُهْم بِاآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن  ((

  ... :البالط

الوراء نعم ما  ، وأا من أوصاف املؤمنني.. إقامة الصالة من أوصاف املؤمنني.كذا  فضل إقامة الصالة لشيخ:ا

  ؟ضمامعندك فائدة 

  .....اإلميان  :الطالب

  .عصامواإليقان باآلخرة. نعم اللي بعده.نعم  ذكرنا إقامة الصالة وإيتاء الزكاة الشيخ:

  ..... :الطالب

ازداد بزيادة الوصف ونقص بوصف ما يستفاد منه يستفاد من القاعدة املعروفة أن احلكم إذا ُعّلق  لكنه الشيخ:

  عبد اهللا؟طيب نبدأ ايش ؟ بنقصه.

  .....أن األعمال .... :الطالب

  يا محد؟ هيا الشيخ:

  .... :الطالب

   يسمعون.كالمه؟ ارفع صوتك حىت  لزكاة فرضت مبكة، وعبد اهللا مسعتمأن ا ما خيالف...الشيخ:

  ....أن  :الطالب

  إبراهيم؟ الشيخ:

  أن األعمال من اإلميان. :الطالب

  ؟. صاحل .أمحدأن األعمال من اإلميان، طيب. محد الشيخ:

  ..... :الطالب

  هذه ذكره عبد اهللا مبعناه. الشيخ:

  املقصود من الصالة إقامتها أداًء ال جمرد العدد. :الطالب

  .األكمل مصلني يف إقامتها واإلتيان ا على الوجهيعين: أن حمل الثناء لل الشيخ:

  هدى التام والبشرى للمؤمنني إال إذا أقاموا الصالة وآتوا الزكاة، وآمنوا باآلخرة أنه ال حيصل اال :الطالب

  ؟وأيقنوا ا  الشيخ:

  وأيقنوا ا. :الطالب

   ألن االيقان أشد علي املؤمنني  الشيخ:
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  الطالب:...

  نفس اآلية ال ال من الشيخ:

  اليت قبلها 

  اليت قرأناها اآلن ، علي الشيخ:

  ....بأا تعم  ....أن الزكاة  :الطالب

  . أن تكون الزكاة ...من ال الشيخ:

  ....يعين: تكون  :الطالب

  نعم. الشيخ:

  .....يكمل إميانه ولو مل  :الطالب

  ولو مل؟ الشيخ:

  يعمل ا األعمال. :الطالب

  . عندكم شيء؟ببأعماله. طيوهو ناقٌص  انل اإلميماك  .... الشيخ:

  .....قلت: ال  ....اليقني باآلخرة  :الطالب

  ينادى إلقام الصالة وإيتاء الزكاة. الشيخ:

؛ ألن اهللا جعل من أوصافهم إقامة الصالة وإيتاء الزكاة، طيب. فيها أن تضييع الصالة والبخل بالزكاة ينايف اإلميان

  الزكاة فهو ناقص اإلميان، وقد يكون معدوم اإلميان بالكلية كما يف ترك الصالة. فمن مل يقم الصالة ومل يؤيت

  .تدل على أمهيتهاقرن الزكاة بالصالة  :الطالب

  ، نعم فيه أمهية الزكاة.انعم. قرن الزكاة بالصالة يدل على أمهيته الشيخ:

  إثبات اليوم اآلخر. .... :الطالب

  نعم، السؤال عليك اآلن؟ الشيخ:

  .... :لبالطا

   .]3))[النمل:َوُهْم بِاآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن  ((إثبات اليوم اآلخر  الشيخ:

ماذا يستفاد من اآلية يا  ]4))[النمل:ِإن الِذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة زَيـنا َلُهْم َأْعَماَلُهْم فـَُهْم يـَْعَمُهوَن  ((طيب 

  أمحد؟

  .....تزيني  .... :الطالب
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  هذا الذي مر يزين. يخ:الش

  ....العمل سوءتزيني  :الطالب

صحيح يعين: أنه والعياذ باهللا يعمى حىت يزين له سوء عمله، فال يتبني له احلق.تزيني سوء األعمال ملن ال  الشيخ:

  يؤمن باآلخرة.وهذه تعترب كرامة أو عقوبة؟

  عقوبة. :الطالب

  ذه العقوبة العظيمة وهو تزيني سوء األعمال. مصطفى؟نعم. إذاً: عقوبة من ال يؤمن باآلخرة  الشيخ:

  .... :الطالب

  ...سبقتيعاقبهم ذه العقوبة، انتهينا منها. لشيخ:ا

  ..... هذه عقوبة ....يكذبون  ]4))[النمل:ِإن الِذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة  (( :الطالب

  قاهلا األخ عبيد خلصنا منه. الشيخ:

العمل  ....زيّن هلم األعمال  ]4))[النمل:ِإن الِذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة  ((اآلية الثانية يف  .... :الطالب

  ...السابق هذا 

 ....يا رجال  بنيما نسمعك،  ...وراءك! األخنعم يا  زيـّّنا هلم أعماهلم السيئة، ليست احلسنة. ...ال  لشيخ:ا

  اللي ما حيسن شيء.

  ..... :الطالب

  ؟ايش الشيخ:

  ..... :الطالب

  أن اإلميان باآلخرة يستلزم ... الشيخ:

  ..... :الطالب

أنا فهمت من كالمك هو الذي يريد، يستلزم أن اإلنسان يرى احلق حقاً ويرى الباطل باطًال فال يُزيّن له  الشيخ:

ه إال حسن األعمال، فهو ما دام أنه ما يؤمن زيّن له سوء األعمال، الذي يؤمن ما يزيّن ل أو ما فهمتين؟الباطل،

  يصلح هلذا.يعين: أنه كلما آمن اإلنسان باآلخرة اتضح له احلق. الذي بعده.

  ... :الطالب

  أنا احلقيقة ما أمسح لكم تقولون ما نعرف، هذا شيء بني يدينا. الشيخ:

  بقدر... :الطالب
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  ؟ايش بقدر الشيخ:

  ..... :الطالب

ة، وهذا واضح بقدر شكه يف اآلخرة تزداد أعماله السيئة؛ ألنه ما عنده أو بقدر شّكه تزداد أعماله السيئ الشيخ:

  يا أمحد! يالعمل.

  ..... :الطالب

  بس إىل هذا.عبد اهللا! إبراهيم! ]4))[النمل:فـَُهْم يـَْعَمُهوَن  ((يف نفس اآلية ال ما وصلناه ال ما وصلناه  الشيخ:

  اجلزاء من جنس العمل. :الطالب

  جنس العمل؟ كيف اجلزاء من  الشيخ:

اهللا سبحانه وتعاىل زيّن هلم أعماهلم، كما أم يرون فيه احلق وهو  ....من ال يؤمن باآلخرة سيزيّن اهللا  :الطالب

  .....الباطل، اهللا سبحانه وتعاىل زيّن هلم األعمال السيئة وجعلهم 

مع وضوحها اشتبه عليهم احلق مع  العمل؛ ألم ملا مل يوقنوا باآلخرة من جنسإذاً: اجلزاء  واضحة هذه؟ الشيخ:

  وضوحه، زيّنت هلم سوء أعماهلم فاشتبه عليهم احلق مع وضوحه. ما رأيكم؟

  ..... :الطالب

  ال، اللي قلته صحيح هذا. الشيخ:

  .... :الطالب

  إي نعم هو هذا، لكن بس كون اجلزاء من جنس العمل. محد! الشيخ:

  م.أن حياة غري املؤمنني يف سراب الوه :الطالب

  من أين أخذته؟ الشيخ:

  .]4))[النمل:فـَُهْم يـَْعَمُهوَن  ((قوله:  :الطالب

  هذا صحيح، يقول: إن غري املؤمنني حيام يف شك وقلق؛ ألم مرتددون حائرون.صح  الشيخ:

  ...... :الطالب

  ما فهمنا منك هذا، إن كنت تريده فلم نفهم هذا. الشيخ:

  ......مل يؤمنوا  .....أن الضالل سببه من العباد  :الطالب

  يعين: إذاً ما ظلم اهللا الكافرين مثًال. الشيخ:

   ]4))[النمل:يـَْعَمُهوَن  . ((....حبيث أم مل يؤمنوا أول مرة فأمدهم باحلياة  :الطالب
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  هذا الذي قاله محد. الشك، هو يرتددون الشيخ:

  .... :الطالب

  نعم. واضح ما هو الشيخ:

  .... أن احلرية والشك :الطالب

  نعم. ماهي واضحةهذه  الشيخ:

  .اإلميان اذلك وجوب اإلميان باآلخرة؛ ألنه ملا كان هذا جزاء الذين ال يؤمنون باآلخرة يستلزم من  :الطالب

، هذه العقوبة العظيمة يدل على وجوب اصح، وجوب اإلميان باليوم اآلخر بدليل عقوبة من مل يؤمن  الشيخ:

  حممد! اإلميان به.طيب. هيا يا

  ...أن هذا العقاب حيصل ولو كان هذا غري مؤمن، معدوم اإلميان،  :الطالب

  املؤمن يف قرار نفسه، هذا ذُكر. ....أن الكافر يرتدد  يظلال. اإلميان هذه ذكرناها، هي  الشيخ:

األعمال لشرع؛ ألنه زين له بعض ل حق موافقيدل على أنه ال أن تزيني العمل يف عني اإلنسان يعين  :الطالب

  ...وهي على خالف الشرع، فاملدار ما وافق الشرع 

  أنه ال يلزم من رؤية اإلنسان الشيء حسناً أن يكون حسناً كذلك. الشيخ:

  ...إال بعد عرضه على الشرعنعم. أن يكون موافقاً للشرع، يعين: أن يكون موافقاً للفعل  :الطالب

  اإلنسان للعمل أن يكون صواباً، كذا؟ يقول: ال يلزم من حتسنيأنتم فامهني هذا؟ الشيخ:

  ....نعم. هذا صح  :الطالب

  نعم. أنا أخشى أنه يرد علينا هذا. الشيخ:

  كيف؟  :الطالب

قال ابن أخشى أنه يقول القائل: هذا يف غري املؤمنني؛ ألم هم الذين زين هلم سوء العمل، مثلما  الشيخ:

  . حممد!..هذا فيها هذا اإليراد، إذاً: تُلغى لئال ن.مسعود: ما رآه املسلمون حسناً فهو عند اهللا حس

  أنتم ما ترون فيها دليل على مذهب أهل السنة واجلماعة.

  نعم الرد على القدرية. :الطالب

  الرد على القدرية. الشيخ:

  القدرية واملرجئة. :الطالب
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هذا سبب ضالهلم، تزيني العمل هلم هذا سبب ألن  ]4))[النمل: زَيـنا َلُهْم َأْعَماَلُهمْ  ((...القدرية  ... الشيخ:

  الضالل.

  ، ال بتقدير وال خبلق وال بتزيني وال بشيء.اإطالقها تعلق وغالة القدرية يقولون: إن أفعال العبد ما هللا في

  يكون هذا فيه رٌد على القدرية.أما املرجئة فال أعرف وجهه.

  أعماهلم. :الطالب

  هاه؟ الشيخ:

  .... ]4))[النمل: نا َلُهْم َأْعَماَلُهمْ زَيـ  (( .... :الطالب

  على اجلربية هذا. الشيخ:

  على اجلربية نعم. :الطالب

  ليس املرجئة. الشيخ:

  لكن هم ال يؤمنون؟ :الطالب

  نعم؟ الشيخ:

  هم ال يؤمنون باآلخرة. :الطالب

  من؟ الشيخ:

  القدرية. :الطالب

زَيـنا َلُهْم  ((ال ال. يؤمنون باآلخرة، لكن ما يؤمنون أن اهللا له تعلق بأفعال العبد، واآلية يقول اهللا فيها:  الشيخ:
  .]4))[النمل: َأْعَماَلُهمْ 

  نعم لكن هذا جواب الشرط بأم ال يؤمنون. :الطالب

  .مأفعاهليف لله تعاىل التأثري ما خيالف، هم ال يؤمنون لكن تزيّن هلم األعمال السيئة فيعملوها، ف الشيخ:

  لكنه من اآلية. ..... :الطالب

  .]4))[النمل: زَيـنا َلُهْم َأْعَماَلُهمْ  ((ال من اآلية ما فيها شيء.  الشيخ:

  نعم. لكن هم ال يؤمنون. :الطالب

  مباذا؟ الشيخ:

  .....نفس القدرية  :الطالب
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فينقل تزيني العمل إليه، يدل على  ]4))[النمل: ا َلُهْم َأْعَماَلُهمْ زَيـن  ((ال. يؤمنون، لكن كون اهللا يقول:  الشيخ:

  .نفي القول، وإال هم يؤمنون باآلخرة، ويرون أم مسلمون

ون العمل لإلنسان إال على نسبردًا على اجلربية؛ ألن اجلربية ما ي ........وفيها أيضًا أعماهلم ليست باألعمال 

  اإلنسان ُجمرب على العمل. سبيل ااز؛ إذ أم يرون أن

  ال يؤمنون. ....ولكن  ...:الطالب

  ال. يؤمنون هم.. يؤمنون باآلخرة، لكنهم ال يؤمنون بأن اهللا تعاىل له تعلق بفعل العبد. الشيخ:

  .....أم ال يؤمنون  .....:الطالب

ستفاد منها أن القدرية زّين له أنا أقول أن فعل املرجئة سيئ يزين هلم عملهم، لو كنت أقول يما ال ال.  الشيخ:

يقولون: هم يؤمنون باآلخرة، لكن إضافة تزيني األعمال إىل  تردون علي ام يؤمنون باآلخرةسوء العمل صحيح 

  اهللا هذا الذي فيه الرد.

  .....:الطالب

  نعم؟ الشيخ:

  ............أن كل شيء  ........فيه دليل هذه اآلية  :الطالب

  اهللا الذي زيّن. ]4))[النمل:زَيـنا َلُهْم َأْعَماَلُهْم  تزيني اهللا ((ال. هذا من  الشيخ:

  .]43))[األنعام:الشْيطَاُن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن  َوزَيَن َلُهمُ  ((قوله:  :الطالب

  .........هذه ما هي بذاك املعىن  الشيخ:

  .....بأن الذين ال يؤمنون  .... :الطالب

ن هؤالء الذين ال يؤمنون باآلخرة يرون أن أعماهلم حسنة، وهلذا يصرون عليها ويفتخرون نعم صحيح، أ الشيخ:

  ا، وقد قال أبو سفيان يف أحد: اعل هبل.

  ولكنهم يفتخرون ا مع أم يف حرية وعمى. ....يا شيخ! كيف تكون مزيّنة هلم يعين: يف غاية :الطالب

ان باآلخرة وبالنسبة للقلق، لكن عندما أم يستمرون يف هذه نعم. هم يف حرية وعمى بالنسبة لإلمي الشيخ:

على حق. ااألعمال يرو  

  .]5))[النمل:اَألْخَسُروَن  ُأْولَِئَك الِذيَن َلُهْم ُسوُء اْلَعَذاِب َوُهْم ِفي اآلِخَرِة ُهمُ  ((

  ......العمل مع احلرية يعين اليت  ....:الطالب
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ي ويتزين هلم، فريون أنه ال بأس به، مثلما يرون مثًال الذين يرابون يرون أن الربا هم يعملون مثًال املعاص الشيخ:

أنه مصدر اقتصادي وأنه ال بأس به، الذين يعملون الشطرنج يقولون: هذا عمٌل طيب ألنه ينّمي الفكر والعقل، 

  الذين يعملون األشياء مثل السرقات وغريها، املهم أم تزيّن هلم سوء عملهم.

  .؟...األعمال يراها حسنة وأطفاله يرون ذلك حيتار يف ..... :لبالطا

، حيتار يف األمر كله حىت يف اإلميان باآلخرة حيتار، ويزعم أن نتيجته نتيجتهاال ال، ما هو بيحتار هنا يف  الشيخ:

  بالنسبة له حسنة، وهلذا زيّن له.. يزعم أن نتيجة هذا العمل السيئ أا حسنة.

  ؟.....حريون كيف يت  :الطالب

  ، هم يتحريون يف أمرهم كله، حىت يف أمر اآلخرة ما عندهم يقني.....ال ال، ما هم يتحريون يف  الشيخ:

نرى بعض أهل املعاصي جتد يعين يعرتف أنه على خطأ يقول: أنا على الباطل واهللا يغفر يل، كيف يعين  :الطالب

  ؟...

. كونه إن كان يرجو اهللا يغفر له يف غري حمله هذا من سوء العمل، هذا مزّين له وهو الرجاء يف غري حمله. الشيخ:

  األماين. أتبع نفسه هواها ومتىن على اهللالعاجز من 

  هل هذا يف الكفار؟ :الطالب

  إي نعم. الشيخ:

  لكن ما يرد عليه. :الطالب

غري الكفار، وكل من عصى الكفار و  ....ال ال، لو ورد فهو هذا جوابه؛ ألن املعاصي يف احلقيقة شاملة  الشيخ:

  ففيه نقٌص يف اإلميان باآلخرة، كل إنسان يعص اهللا فإميانه باآلخرة فيه نقص.

  .]5))[النمل:اَألْخَسُروَن  ُأْولَِئَك الِذيَن َلُهْم ُسوُء اْلَعَذاِب َوُهْم ِفي اآلِخَرِة ُهمُ  ((عندك سؤال طيب. 

  ... :الطالب

  سقط عليه.ال. هذا املعىن اخلاص ما ي الشيخ:

  ..... :الطالب

              ِإن الِذيَن ال يـُْؤِمُنوَن  ((ال. اهللا ما حتدث عن املشركني، ما قال: إن املشركني، قال:  الشيخ:
  .]4))[النمل:بِاآلِخَرِة 

  .... :الطالب

   يال يوسفال، النص خياطب من ال يؤمن من هؤالء ومن هؤالء. الشيخ:
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  .]5))[النمل:اَألْخَسُروَن  يَن َلُهْم ُسوُء اْلَعَذاِب َوُهْم ِفي اآلِخَرِة ُهمُ ُأْولَِئَك الذِ  (( 

  عذاب الدنيا واآلخرة. :الطالب

  إثبات العذاب؟ الشيخ:

  نعم، يف الدنيا واآلخرة، الذين ال يؤمنون. :الطالب

  من أين؟يف الدنيا واآلخرة  الشيخ:

  .]5))[النمل:اَألْخَسُروَن  اْلَعَذاِب َوُهْم ِفي اآلِخَرِة ُهمُ  ُأْولَِئَك الِذيَن َلُهْم ُسوءُ  (( :الطالب

  يف اآلخرة؟إال سوء العذاب يعين يف الدنيا سوء العذاب، و  الشيخ:

  ال. يف الدنيا. :الطالب

  الدليل أنه يف الدنيا؟ وايش الشيخ:

  .]5))[النمل:اَألْخَسُروَن  َوُهْم ِفي اآلِخَرِة ُهمُ  ((ألنه قال:  :الطالب

  سوء العذاب يف الدنيا واآلخرة، ويف اجلملة الثانية تدل على أنه ما هلم حظ من اآلخرة أبداً. .... الشيخ:

  املؤلف جيي على ما قلت، حنن أشرنا أنه العموم.وأفاد اجلملة الثانية أنه ما هلم حٌظ أبداً يف اآلخرة. ....هذه 

  طيب. حممد!

  من نفس اآلية؟ :الطالب

  فس اآلية.نعم من ن الشيخ:

  ...أن هؤالء  :الطالب

  أمحد! الشيخ:

  ....اإلميان  :الطالب

  تفيد أن الناس يف اآلخرة ثالثة أقسام: الشيخ:

  أخسرون، وخاسرون، وراحبون:الطالب

  .نعم أخسرون، وخاسرون، وراحبون الشيخ: 

  .... :الطالب

  يراه، األمور مادية اجلنة نعيٌم بدين وقليب. الشيخ:

  ... :الطالب

  صحيح هذا التقسيم واضح، لكن من اآلية ليس مأخوذ، وإال ما فيه شك أن اخلسارة معنوية ومادية. شيخ:ال
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  مصطفى!

  .... :الطالب

  يستفاد من هذا تنوع العذاب طبعاً حبسب املعاصي؛ ألن اجلزاء من جنس العمل. الشيخ:

يعين من الذين  ....نعم، يعين: قد ال اإلميان باآلخرة قد يكون عندهم من العدم  ....عدم وجود  ... :الطالب

  ....ال يؤمنون باآلخرة، 

عّرب هذه. يعين تقول: هم يف اآلخرة هم األخسرون يعين معناه أنه قد يكون يف الدنيا يرحبون، كذا  الشيخ:

  قصدك؟

  ال. يرحبون يعين  :الطالب

  ماديا  الشيخ:

  مادياً.:الطالب

  ما رأيكم يف هذا؟ الشيخ:

  جنة الكافر وسجن املؤمن. الدنيا :الطالب

َوُهْم ِفي اآلِخَرِة  ((أنه هل يؤخذ من هذا أن قوله:  ....دع احلديث، سجن املؤمن وجنة الكافر، لكن  الشيخ:
  ؟]5))[النمل:اَألْخَسُروَن  ُهمُ 

  ما يلزم. :الطالب

  أنه يلزم أن يكونوا يف الدنيا راحبني؟ الشيخ:

  ال. ما يلزم. :الطالب

  سكوت عنه يف الواقع، هو يف احلقيقة يف احلياة الدنيا مسكوٌت عنه، لكن يف اآلخرة أخسرون.ميعين:  الشيخ:

  ....... :الطالب

  وقد خيسرون. ال. يقال مسكوت عنها وبس، قد يرحبون الشيخ:

  ......)) زينا لهم أعمالهم ((يف اآلخرة خيسرون، :الطالب

معناه أنه ما هلم يف الدنيا حظ أيضاً، إذا كان سوء العذاب  على العموم، املؤلف يضيف الدنيا، فعلى هذا الشيخ:

  يعين: بالقتل واألسر، معناه ما هلم حظ يف الدنيا.

  .]5))[النمل:اَألْخَسُروَن  َوُهْم ِفي اآلِخَرِة ُهمُ  ((املهم أن اآلية تفيد أم األخسرون يف اآلخرة فقط 

  زم.وهل يلزم أن يكونوا هم األخسرين يف الدنيا؟ ما يل



 14

  .... :الطالب

نعم، لكن ما يفهم من اآلية أم راحبون يف الدنيا، يفهم من اآلية أم يف الدنيا مسكوٌت عنه، قد  الشيخ:

يرحبون وقد خيسرون يعين مسكوٌت عنه، لكن سوء العذاب قد يُقتل اإلنسان إذا فّسرنا سوء العذاب كما عند 

  ون راحباً مع أنه يؤسر ويُقتل، طيب ما فيه إثبات اآلخرة؟املؤلف باألسر والقتل قد يُقتل وهو غين، فيك

  ..... :الطالب

  ومن هذه أيضاً. نعم يا عبد اهللا! ]5))[النمل: َوُهْم ِفي اآلِخَرةِ  (( الشيخ:

  .... :الطالب

  من مل يؤمن باآلخرة فهو كافر؟ الشيخ:

  ..... :الطالب

  هم األخسرون.يعين: إذا أعدنا اآلية على ما قبل.ما خيالف، هم يعين الذين ال يؤمنون باآلخرة  الشيخ:

  ما قبل. على .... :الطالب

  على ما قبل. الشيخ:

  هم األخسرون. .... :الطالب

ِإن الِذيَن ال  ((نعم، لكن هم يف اآلخرة هذا خرب بأم خاسرون يف اآلخرة، لكن ملاذا؟ألن اآلية  الشيخ:
  )) يف شيء بعد؟ وإنك لتلقى القرآنمث ذكر ((  ]4))[النمل: ...يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة 

  .........منحصر فيهم اخلسران :الطالب

  أن األخسر. الشيخ:

  .....منحصر فيها. يعين: عاد مسند إىل الضمري  :الطالب

صحيح، هو على كل حال فيه حصر، وال شك أنه من األخسرون وإال غريهم لو خسروا فليسوا ذا  الشيخ:

  الوصف.

  ...... :الطالب

دوا لخيقول: يفهم منه الرد على اخلوارج واملعتزلة؛ ألم لو هذا صحيح  ألنه لو خّلدوا لكانوا أخسرين. الشيخ:

  كما يقول هؤالء لكانوا داخلني يف األخسرين.يف النار  

   ... :الطالب

  ألن أهل الكبائر يؤمنون باآلخرة، واألخسرون؟  الشيخ:
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  خرةباآلالذين ال يؤمنون  :الطالب

الذين ال يؤمنون باآلخرة، فإذا قلنا إن أهل الكبائر الذين يؤمنون باآلخرة يكونون أخسرين أيضاً؟ صار ما  الشيخ:

  اختص اخلسر أو اخلسران أو األخسرية ما اختصت ؤالء. ما هي واضحة هذه؟ أظنه واضح للجميع.

لنار.. لو قلنا أم خملدون التصفوا ذا الوصف، لو قلنا إن أهل الكبائر الذين يؤمنون باآلخرة أم خملدون يف ا

  مع أن اهللا إمنا حصر األخسر يف الذين ال يؤمنون باآلخرة.وإال ال؟لكانوا من األخسرين، 

  .... :الطالب

؛ ألنه قد خيسر، حنن قلنا أن الناس ثالثة أقسام: خاسر، ورابٌح: رابح رحباً ليس هو الرابحيعين أن له رحباً  الشيخ:

  .يف شيء بعد؟ سارة فيه، وأخسر.فصاحب املعاصي من املؤمنني هو يف حكم اخلاسرين، لكنه ليس األخسرال خ

  .....أحوال الفاسدين  ....:الطالب

  .........أن اهللا يبّصر املؤمنني بأوصاف غري املؤمنني سامعني كالمه ؟ الشيخ:

  بأحوال الكافرين يف اآلخرة. :الطالب

  يف اآلخرة، ملاذا؟بأحوال الكافرين  الشيخ:

  ..... :الطالب

  للتحذير. الشيخ:

  ...... :الطالب

من قوله: هدى؟ ال. هذه غري هذه، يعين قصد مصطفى يقول: فيه دليل على بالغة القرآن مثًال أنه يبّني  الشيخ:

   أحوال الكافرين للتحذير منهم

  .]6))[النمل:يٍم َعِليٍم َوِإنَك لَتـَُلقى اْلُقْرآَن ِمْن َلُدْن َحكِ  (( .طيب. األخ!

  .... :الطالب

  الالم على ماذا؟ توكيد أي شيء؟ تدل الشيخ:

  ......... :الطالب

  على أن القرآن من عند اهللا. الشيخ:

  .... :الطالب

  قد يكون بغري النص.ال  الشيخ:

  .....الفائدة  :الطالب
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  الثانية بعد هذا. الشيخ:

  العفو. :الطالب

  أخذه؟العفو، من أين ن الشيخ:

  .... :الطالب

  .اخسارة إطالق ما صار هلم ال. من غري؛ ألم خاسرين رمبا ما حيصل عفو، وإذا ُعفي عنه الشيخ:

   ..... :الطالب

  منزل من؟ الشيخ:

  من عند اهللا. :الطالب

  من اهللا.  الشيخ:

  من عند اهللا. .... :الطالب

  ن كالمه ...نعم هذه، أنه نازل من عند اهللا، ميكن تكمله فيكو  الشيخ:

  .القرآن كالم اهللا :الطالب

أيضا نعم، فيه دليل على أن القرآن كالم اهللا؛ ألنه نزل من لدنه والكالم صفة املتكلم.طيب. ويش فيه  الشيخ:

  ؟عصام 

  ..... :الطالب

  على من؟ الشيخ:

  الكفار. :الطالب

  الكفار؟ الشيخ:

  نعم. :الطالب

  الذين؟ الشيخ:

  ....... :الطالب

  عبد اهللا! احسنت يال الشيخ:

  إثبات العلم هللا :الطالب

  إثبات العلم هللا واحلكمة. الشيخ:

  إثبات نبوته. :الطالب
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  هاه؟ الشيخ:

  .....إثبات نبوته  :الطالب

  طيب. إثبات نبوته ورسالته. الشيخ:

  .....أن العلم  :الطالب

  من أين نأخذه؟ الشيخ:

  ..... :الطالب

  ...كمل طيب. واهللا هذه   الشيخ:

  بالغة القرآن. :الطالب

  من أين نأخذه؟ الشيخ:

يناسب يف هذه اآلية ذكر العلم بعد احلكمة، ويف آيات أخرى ُقّدم العلم على احلكمة، مبا  ذكرحيث  :الطالب

  .السياق

يعين: قصدك مراعاة. مراعاة املقام يف التعبري يعترب من الفصاحة.يعين: غالب اآليات يقّدم العلم على  الشيخ:

مة، وأحيانًا يقّدم احلكمة على العلم؛ مراعاة للمقام، يعين: مراعاة املقام هذا من الفصاحة، وهو معروف احلك

  هناك فائدة أيضاً. عند أهل الفصاحة.

  .... :الطالب

  واضحة كما قلنا.  ماهذه  الشيخ:

  لتلقى.. يعين ليس واضح، لكن كالم الشارح أنه يتلقاه بشدة.

  ..... :الطالب

  .يلّقى مبعىن يلقى إليك مثلما قال بعض املفّسرين.....م ما خيالف نع الشيخ:

  ......... :الطالب

ليس ظاهر يل.هو يقول: إن تُلّقى ملا كانت مشددة صار فيها نوع من التكّلف يعين: تلقاه. يعين مثلما  الشيخ:

  نلقن الصيب الصغري جيد مشقة يف التلقني ويف املتابعة مثًال.

  .نعم. صاحل!....عبد اهللا  ....فائدةيفها إىل ضعلى كل حال هذه ن

  .... :الطالب

  هذه ذكرها سلطان، نعم. الشيخ:
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  ؟... :الطالب

  كيف ذلك؟  الشيخ:

  ...... :الطالب

   واحلديد. ]25))[احلديد:َوَأنـَْزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِه بَْأٌس َشِديٌد  (( الشيخ:

  


